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VOORWOORD
Geachte heer/mevrouw,
In de tweede week van januari 2012 zal op uw slachterij de praktijktest voor de digitalisering
van de VKI plaatsvinden. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking, want zo levert u een
bijdrage aan vermindering van de regeldruk in de kalversector.
De digitalisering van de VKI is een gezamenlijk initiatief van de kalversector en de overheid. De
praktijktest wordt uitgevoerd door het programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv) van
het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Sggv werkt daarbij
samen met onder andere ketenpartners als de VanDrie Group, Vitelco, SKV, Productschap Vee
en Vlees, en de NVWA.
Bij deze brief vindt u uitleg over het digitaal raadplegen van de VKI en toevoegen van
opmerkingen met gebruik van de testapplicatie InfoKalf op de website www.infokalf.nl. De
kalverhouders hebben deze VKI al digitaal ingevoerd en (indien nodig) gewijzigd.
Ik wens u veel succes bij uw deelname aan de praktijktest!
Met vriendelijke groet,
namens alle betrokken ketenpartners,

Casusmanager Sggv

3

Digitalisering VKI Kalversector

1

OVER UW DEELNAME AAN DE PRAKTIJKTEST

1.1 Doel van de praktijktest
Digitalisering van de Voedselketeninformatie (VKI) kan de regeldruk voor ondernemers in de
kalversector verminderen, wat voor ondernemers een besparing kan opleveren.
Door deze praktijktest willen bedrijfsleven en overheid gezamenlijk vaststellen hoe dit het
beste kan worden uitgevoerd met gebruik van het systeem InfoKalf.

1.2 Hoe kunt u deelnemen
Als (medewerker van een) slachterij beoordeeld u tijdens de praktijktest de VKI digitaal in
InfoKalf via de website www.infokalf.nl, naast de beoordeling van de bekende papieren VKI
formulieren.
De praktijktest start met het opvragen van de VKI en eindigt met de beoordeling van de VKI
door de dienstdoende dierenarts van de NVWA.
Gedurende de praktijktest beoordeelt u twee zaken:
1.
2.

De gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van de testapplicatie InfoKalf
Het effect van digitaal registreren op uw werkzaamheden

Aan de hand van uw beoordeling kan het systeem InfoKalf worden verbeterd en wordt duidelijk
hoe u als medewerker van een slachterij deze werkwijze ervaart.
Belangrijk! Registratie op papier EN digitaal
Tijdens de praktijktest wordt de VKI niet alleen digitaal in InfoKalf ingevoerd, maar gaat de
huidige registratie van de VKI op papier gewoon door. Na invoering van de digitale VKI is
registratie op papier uiteraard niet meer nodig.
Wat heeft u nodig voor deelname aan de praktijktest?
•
•
•

Een computer met internetverbinding voor toegang tot www.infokalf.nl
Een telefoon voor eventuele inhoudelijke of technische ondersteuning
Uw persoonlijke logingegevens voor toegang tot de testapplicatie InfoKalf, die u zijn
toegezonden door SKV.

Ondersteuning tijdens de praktijktest
•
•

Inhoudelijke ondersteuning: de casusmanager is bereikbaar voor bijvoorbeeld vragen
over de opzet van de test en gebruik van het vragenformulier.
Technische ondersteuning: er is een helpdesk SKV ingericht voor vragen bij het
gebruik van de testapplicatie.
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2

DIGITAAL BEOORDELEN VAN VKI DOOR HET SLACHTHUIS

2.1 Situatie
De Kalverhouder heeft de VKI van het koppel kalveren al digitaal opgemaakt. Het slachthuis
beoordeelt de opgevraagde digitale VKI-koppel de dag vóór de aankomst van de dieren. Bij het
ontbreken van de VKI of delen daarvan en bij de vermelding van bijzonderheden neemt de
slachterij actie. Onvolledige VKI moet worden aangevuld voor het dier geslacht kan worden. Na
beoordeling door het slachthuis kan de dienstdoende dierenarts van de NVWA de VKI inzien.

2.2 Acties bij de beoordeling VKI door het slachthuis
1.

U logt in met uw inloggegevens op de website www.infokalf.nl
°
U accepteert de gebruikersvoorwaarden van 'Mijn portaal' van SKV
°
U wijzigt uw wachtwoord eenmalig
°
U voert uw e-mailadres in
°
U accepteert de gebruikersvoorwaarden van SKV voor InfoKalf
°
Uw account is nu geactiveerd

2.
3.

U voert één of meerdere levensnummers of koppelnummers in en klikt op opvragen.
InfoKalf toont alle levensnummers waarvoor VKI beschikbaar is, met daarachter de
vraagnummers en antwoorden.
U heeft nu de mogelijkheid om, door op het levensnummer te klikken, aanvullende
ingevoerde informatie over individuele dieren te raadplegen. Het VKI formulier voor dit
unieke dier wordt als PDF geopend.
De stalmeester voegt zijn beoordeling toe (geaccepteerd) De beoordeling kan ingezien
worden door de NVWA (aanwezige dierenarts op de slachterij)

4.

5.

2.3 Uw beoordeling
Belangrijk onderdeel van deze praktijktest is uw beoordeling van de gebruiksvriendelijkheid van
de testapplicatie InfoKalf en uw ervaringen met deze werkwijze. Daarom verzoeken wij u
vriendelijk onderstaande vragen te beantwoorden en waar mogelijk toe te lichten.
Betekenis van de score
1 = zeer mee oneens; 2 = oneens; 3 = neutraal; 4 = eens; 5 = zeer mee eens.

1: Inloggen bij InfoKalf
Score

1

2

3

4

5

Was het gemakkelijk?
Was het duidelijk?
Hoeveel tijd kostte deze

….. minuten

stap?
Toelichting:
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2: Digitaal beoordelen van VKI
Score

1

2

3

4

5

Was het gemakkelijk?
Was het duidelijk?
Zorgt het voor een
kwalitatieve verbetering?
Hoeveel tijd kostte deze

…… minuten

stap?
Hoeveel tijd kostte deze stap
in verhouding tot het
beoordelen van de papieren
versie?

…… minuten meer/minder*
*doorhalen wat niet van toepassing is.
Kunt u toelichten op welke elementen u meer /
minder tijd besteed aan deze stap?

Toelichting:
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